Biografia - Saskia Sassen
Saskia Sassen és sociòloga i economista i, actualment, professora de sociologia a la
Universitat de Columbia i membre del Comitè de Pensament Global, del qual és
presidenta des del 2015.
El 2013 va obtenir el Premi Príncep d'Astúries de Ciències Socials i l’any 2014, va publicar
el seu últim llibre Expulsiones: Brutalidad y complejidad en la economía global, Saskia,
amb audàcia intel·lectual, construeix el concepte “d’expulsions” per posar en descobert
els efectes devastadors de les formes extremes del capitalisme global.
Els seus estudis s’han centrat en les ciutats, la immigració, la mobilitat del capital i la
força de treball, quelcom que li ha permès desenvolupar una anàlisi de globalització des
de les dimensions econòmiques, socials, polítiques i culturals. També, ha investigat sobre
la relació entre l’urbanisme, les noves tecnologies i la immigració.
Ha publicat 9 llibres i ha sigut co-autora en tres llibres més. Als anys 90 va publicar Las

ciudades globales.
La seva prolífica obra escrita se centra en la mobilització del capital i la força de treball
en el món globalitzat. Les anàlisis de l'impacte que aquests fenòmens han tingut sobre
les ciutats van convertir a Saskia Sassen en una referència inevitable per a la sociologia
urbana anglosaxona. En el seu cèlebre llibre The global city: New York, London, Tòquio,
publicat el 1991 (edició en espanyol: La ciutat global), Saskia Sassen desenvolupa el
concepte de ciutat global, categoria nova per a estudiar la ciutat com a lloc d'intersecció
entre el local i el global. Un altre aspecte fonamental de l'obra de Sassen resideix en els
estudis sobre les qüestions del poder i la desigualtat, derivats dels processos de
globalització.
Entre d’altres, l’any 2006 va publicar per la Princeton University Press Territory,
Authority, Rights: From Medieval to Global Assemblages, i ha sigut publicat en espanyol
per l’editorial Katz l’any 2008 (Territorio, autoridad y derechos, De los ensamblajes
medievales a los ensamblajes globales).
A més d'articles especialitzats, col·labora amb nombroses publicacions periodístiques
com The Guardian, The New York Times, El Món, Newsweek International.

